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ترليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على برنامج الفرص االستراتيجية 
 ندونيسياإالقطرية لجمهورية 

 ترليقات عامة
تفاق . وأبرم اال2012-2004ندونيسيا الفترة إلأجرى مكتب التقييم المستقل في الصندوق تقييما للبرنامج القطري  .1

تفاق عند نقطة وكما في الممارسة المعتادة، فقد أرفق اال .2014فبراير/شباط  20عند نقطة اإلنجاز بتاريخ 
 .كذيل 2019 -2015ندونيسيا في الفترة إلالجديد اإلنجاز ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وصاغ الصندوق استراتيجية  .2013-2009ندونيسيا الفترة غطى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية األول إل .2
مّكنت الصندوق من االستجابة وبسرعة لالستنتاجات والتوصيات التي  2015-2014قطرية مؤقتة للبالد للفترة 

على المواءمة الكاملة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية القادم  تخرج بها تقييم البرنامج القطري، وأكد
-2015على المدى المتوسط للفترة  ندونيسيةاإل ية الخمسية للحكومةاإلنمائية الوطنيسيا مع الخطة نندو إل

2019. 
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد إعادة توجيه كبيرة للبرنامج القطري، مما تمت المبادرة به  يشّكل .3

واالبتكار، وتوسيع ل لألسواق، و منذ صياغة االستراتيجية القطرية المؤقتة. وحظيت اإلنتاجية الزراعية والوص
رساء الشراكات( وهي جميعها مجاالت  دارة المعرفة، وا  النطاق، واألنشطة غير اإلقراضية )حوار السياسات، وا 

 باهتمام متزايد. ،في تقييم البرنامج القطري نقاط ضعف نسبيك تحدد
يفتقر إلى وضع أولويات  تقييم البرنامج القطري إلى أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق كان أشار .4

في الطموح. ويشعر مكتب التقييم المستقل بأن األمر نفسه ينطبق على برنامج  انه كان مبالغأ، و لألهداف
الذي يقترح جملة واسعة للغاية من القضايا والمواضيع التي سيتم التطرق االستراتيجية القطرية الحالي  الفرص

 ير مخاطر تشتت الجهود والموارد.إليها من خالل البرنامج القطري، مما يث
( جعل صغار المزارعين المستفيدين الرئيسيين من 1وهي: ) ،وقد خرج تقييم البرنامج القطري بخمس توصيات .5

( بناء شراكات استراتيجية بشأن هذه 3) ؛الجوهرية( توجيه التمويل والمساعدة التقنية للزراعة 2) ؛الصندوق
( تعزيز دور الحكومة في األنشطة التي 5) ؛إدارة البرنامج القطري للصندوق( تعزيز 4) ؛الجوهريةالزراعة 

عند  يدعمها الصندوق. ويرد أدناه المدى الذي تم فيه أخذ توصيات تقييم البرنامج القطري بعين حسبان
 صياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. 

 التوصيات المخصوصة
االستراتيجية القطرية  تقييم البرنامج القطري، يضع برنامج الفرص هاب أول توصية خرج بما يتسق مع .6

كما ينعكس في ثالثة أهداف مخصوصة للبرنامج القطري  ،ندونيسيا المنتجين على نطاق صغير في الواجهةإل
دارة المعرفة. وسيتم إيالء دور متزايد لسالسل القيمة لتيسير  ومواضيعه المقترحة لالبتكار، وحوار السياسات وا 

نولوجيا والخدمات االستشارية، من خالل ربط صغار المنتجين ومنظماتهم بصورة كالوصول إلى األسواق والت
 من القطاعين العام والخاص. ويعتبر توسيع نطاق االبتكارات التي جربتها الفاعلةية بالجهات أكثر فعال
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في  ،ايندونيسإمن نهج الشراكات االستراتيجية الجديدة في  أالتي يمولها الصندوق، جزءا ال يتجز  المشروعات
المزارعين من خالل المنح للشعوب األصلية الوطنية ومنظمات  م دعم القدرة على استقطاب التأييدحين سيت

الصندوق كيفية دعم  سيتحرىلتعزيز صوتهم في المنابر السياسية ومنابر تبادل المعرفة. عالوة على ذلك، 
التي ترعاها الحكومة من خالل نهج برامجي استراتيجي المتعلقة بالزراعة مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب 

توصية الواردة في تقييم البرنامج القطري بهذا الالثي. وباإلجمال، فإن للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث
 الشأن قد تم التطرق إليها بصورة كافية في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. 

القطرية الجديد كما اقترحت التوصية الثانية من االستراتيجية  حظيت الزراعة بتركيز مالئم في برنامج الفرص .7
تقييم البرنامج القطري. لتحقيق الهدف االستراتيجي األول، سيدعم البرنامج القطري إنتاج األرز حيث  توصيات

، وللمنتجات البحرية، من خالل دعم للمحاصيل عالية القيمةأيضا يتمتع الصندوق بميزة نسبية، ولكنه سيروج 
لروابط سالسل القيمة. وستتشكل وصول صغار المزراعين إلى التكنولوجيا والخدمات الزراعية والترويج 

والمجموعات  ،ومنتجي مصايد األسماك ،المجموعات المستهدفة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
والشباب. وأما بالنسبة للمناطق الجغرافية، فسيبقي  ،المهمشة واألقليات اإلثنية في مناطق جغرافية مختارة

من خالل تعزيز شراكته و  ،لكن، ا حيث معدالت الفقر هي األعلىندونيسيإبرنامج الصندوق تركيزه على شرق 
الهدف االستراتيجي  وأماسيتم توسيع نطاق خبرات المشروعات اإليجابية للمستوى الوطني.  ،مع الحكومة

ومن بين مكونات هذا  .الصمود في وجه المخاطرفهو الثاني لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد، 
ير المناخ ولتقلبات الطقس. إال لمزارعين على التقليل من تعرضهم لتغستراتيجي مساعدة صغار االصمود اال

أنه، وكما ذكر في التعليقات العامة، فإن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مبالغ في طموحه في محاولة 
 تطرقه لعدد كبير من التحديات التي تحيط بالتنمية الزراعية. 

القطرية إلى أن  لبرنامج القطري، يشير برنامج الفرص االستراتيجيةلتقييم اتوصية الثالثة ورد في الوكما  .8
والمنظمات  ،والقطاع الخاص ،البرنامج القطري للصندوق سوف يعزز من الشراكات المختارة مع الحكومة

والمنظمات غير الحكومية، والشركاء اإلنمائيين  ،االجتماعية التي تمثل مصالح المزارعين والسكان األصليين
السياسات وتوسيع النطاق. وكما هي الممارسة المعتادة، فإن الملف الرئيسي المرفق  لدعم تنفيذ البرنامج وحوار

إرساء الشراكات  فيبهذا التقرير يمثل نقاط الضعف والقوة في البرنامج القطري، ويشير بصورة موجزة للفرص 
 تركيز الصندوق. وعلى وجه العموم، فقد تم التطرق لهذه التوصية بصورة كافية. ضمن مجاالت 

الفرص االستراتيجية القطرية  يقترح برنامج ،التوصية الرابعة الواردة في تقييم البرنامج القطريب يتعلقوفيما  .9
مج القطري إعادة تنظيم وتوسيع الفريق القطري للصندوق لفتح مكتب قطري للصندوق وندب مدير البرنا

تنسيق أفضل، وانخراط في الحوار والوصول إلى لمزيد من تحسين اإلشراف ودعم التنفيذ لتحقيق اندونيسيا إل
رساء الشراكات. عالوة على ذلك،  دارة المعرفة وا  المكون األساسي للهدف الثالث  يتعلقالسياساتي، وا 

المخصوص في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بتعزيز القدرات، ومساءلة المؤسسات المحلية إليصال 
والتي قد تساعد على إيصال النتائج في سياق المركزي من االنخراط القطري من خالل  ،الخدمات المستجيبة

جودة. وبالتالي، فقد تم أخذ هذه التوصية الواردة في تقييم البرنامج االستفادة من الموارد المحلية العالية ال
 القطري بعين الحسبان.
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وأما التوصية الخامسة في تقييم البرنامج القطري، والتي توصي بأن يطور الصندوق شراكات مركزة  .10
التي يدعمها  دور الحكومة في األنشطة واستراتيجية مع النظراء التقنيين األساسيين في الحكومة لتعزيز

تتوقع  ،ومع ذلك .خذ بعين االعتبار بصورة صريحة في برنامج الفرص االستراتيجية القطريةتؤ لم ف ،الصندوق
االستراتيجية القطرية أن يدعم الصندوق إيجاد وتوسيع منظمات منتجين موجهة نحو األعمال، قادرة على 

ت وستتم مساعدة هذه المنظمات في محاوالها بأسلوب يتسم بفعالية التكاليف. ألعضائخدمات التوفير 
صلة بأصحاب الحيازات الصغيرة. ومن جهة أخرى، سيعزز الصندوق من استقطاب التأييد لسياسات ذات 

بما في ذلك من  ،قدرات المؤسسات المحلية على إيصال الخدمات التي تتسم باالستجابة الحتياجات الفقراء
نه من غير الواضح من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ومن إال أ .خالل الشراكات مع القطاع الخاص

رات الحكومية على مستوى المقاطعات. دمذكرات المفاهيمية للمشروعات المرفقة به، كيف يمكن تعزيز القال
كذلك فإن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ال يقترح كيفية تعزيز رصد وتقييم المشروعات. ولعل هذه 

بحاجة لمزيد من االهتمام المخصوص عند إعداد تصميمات المشروعات وعند التخطيط لألنشطة القضايا 
 غير اإلقراضية . 

 المالحظات األخيرة 
ندونيسيا بأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد إللتقييم المستقل على وجه العموم، يعتبر مكتب ا .11

دارة الصندوق لمتابعة توصيات تقييم  وثيقة متينة. ويقّدر الجهود الملموسة التي بذلتها كل من الحكومة وا 
 .2013البرنامج القطري لعام 


